
 

Turun keskustaliikenteen tilannekuva 
Gispo Oy:n toteuttaman kokeilun tavoitteena oli edistää valmistelijoiden, päätöksentekijöiden ja 
muiden sidosryhmien ymmärrystä datavisualisoinnin mahdollisuuksista osana tietoon perustuvaa 
päätöksentekoa. Datavetoinen kaupunkikehitys voi pohjautua vain eheään ja jatkuvasti 
päivittyvään dataan sekä sen ymmärrettäviin, informatiivisiin ja objektiviisiin visualisointeihin. 
 
Konkreettisina tuotoksina kokeilussa tehtiin karttavisualisointeja keskustan pysäköintivirheistä, 
liikenneonnettomuuksista ja kadunvarsipysäköintipaikkojen käyttöasteesta. Visualisointeja 
hyödynnettiin liikenteen asiantuntijoille 26.8.2022 järjestetyssä vuorovaikutteisessa 
virtuaalityöpajassa, jonka tavoitteena oli ymmärtää keskustan liikenteen ilmiöitä ja tunnistaa niistä 
positiivisia kehityskulkuja. Työpajaan osallistui yhteensä 11 henkeä, jotka edustivat Turun 
kaupunkia (Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke ja Liikennesuunnittelu), Varsinais-
Suomen ELY-keskusta, Turkuseura-Åbosamfundet ry:tä ja Ramboll Oy:tä. 
 
Työpajan ensimmäisessä osassa käsiteltiin liikenneonnettomuuksia Lighting Decision Jam -
rakenteisen Miro-taulun avulla. Taulutyöskentelyssä tunnistettiin keskustaliikenteen kehittämistä 
vaativat asiat, jotka muotoiltiin haasteiksi. Haasteille etsittiin mahdollisia ratkaisuja, joita jalostettiin 
eteenpäin keskustelun ja äänestyksen kautta. Työpajan toisessa osassa keskityttiin 
pysäköintidataan ohjatulla keskustelulla, jossa käytiin kolme kommenttikierrosta. Puhekierrosten 
tulokulmat muuttuivat siten, että samoja visualisointeja ja teemaa tarkasteltiin aina eri 
lähestymistavoilla, ns. “erilainen hattu päässä”. Menetelmä on sovellus Edward De Bonon 
kehittämästä työpajamenetelmästä Six Thinking hats.  
 
Kokeilussa laadittujen karttavisualisointien informatiivisuus ja laatu eivät täyttäneet kaikkien 
työpajaan osallistuneiden odotuksia mm. seuraavista syistä: 

- kaikkea tarvittavaa dataa ei saatu käyttöön projektin vaatimassa aikataulussa 
- data ei ollut riittävän yksityiskohtaista tarkan analyysin tekemiseksi 

- osallistujilla oli jo sisäisessä käytössään vastaavaa tai jopa parempilaatuista dataa 
- hanke ei onnistunut keskeisten sidosryhmien sitouttamisessa kokeiluun. 

 
Kokeilun perusteella datan hyödyntämisessä riittää vielä kehitettävää: 

- Kokeilussa havaittu tarve hankkia dataa eri lähteistä, eri formaateissa ja erilaisilla 
tietorakenteilla voi haitata datavetoista päätöksentekoa.  

- Toimijoiden välistä tiedonkulkua on parannettava, jotta olemassa olevasta datasta 
saataisiin paras mahdollinen hyöty. Aineistojen hyödyntäminen saattaa jäädä vähäiseksi, 
jos aineistojen olemassaolosta ei tiedetä tai aineistojen jakeluformaatit koetaan hankalaksi. 

- Nykyiset datan saatavuudessa olevat puutteet aiheuttavat turhaa ja päällekkäistä työtä 
sekä estävät osaltaan olemassa olevan datan tehokasta käyttöä päätöksenteossa. 

- Data olisi tärkeä tuoda näkyville esimerkiksi karttapalvelun keinoin kaupunkikehittämisen 
toimijoille keskitetysti ja reaaliaikaisesti rajapintojen avulla. 

- Kaupunki voisi lähteä kartoittamaan myös kolmansien osapuolien kaupallista dataa, jonka 
hyödyntäminen voi olla relevanttia vastaisuudessa. 

 
Gispo Oy osallistui kokeiluun kehittääkseen osallistavaa suunnittelun menetelmäänsä ja 
antaakseen oman panoksensa dataohjautuvan kaupungin kehittämiseen. Yritys sai testattua ja 
kehitettyä menetelmäänsä kokeilussa järjestetyssä työpajassa ja tarjoaa sitä jatkossa myös muille 
kaupungeille ja muille asiakkaille.  
 
 
 
 


